Van Zittau naar een bron van de Spree (23 km)
Wie de alternatieve versie van Ring 3 wil rijden, de Spreeroute (naar Berlijn) in plaats van de OderNeisseroute, kan in Zittau onderstaande route volgen naar Neugersdorf. Daar bevindt zich één van de 3
bronnen van de Spree. Na lang bekvechten hebben de dorpen Walddorf/Eibau, Ebersbach en Neugersdorf
zich kunnen vinden in de formulering dat de Spree uit drie ‘verspreede’ bronnen afkomstig is. Een
Salomonsoordeel… Voor de bron bij Walddorf zul je nog een stuk omhoog moeten, de hier voorgestelde bron
in Spreedorf (Neugersdorf) is eenvoudig te bereiken. Vanaf Neugersdorf volg je dan tot Berlijn de bordjes
van de Spreeroute.
Zittau ligt aan de Neisse. Je kunt hier bv komen vanuit Praag, met onze route door Noord-Bohemen. Maar
ook een rondje van Berlijn naar de Oder, langs Oder en Neisse naar het zuiden, en dan langs de Spree terug
is mogelijk. Startpunt is aan de Friedensstrasse in Zittau, waar de Neisse-route komend uit Tsjechië even de
rivier verlaat. Een kaartscan (SHOcart 203) is als service bijgevoegd. GPS beschikbaar, zie de webpagina.
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